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ETP.DA 207a. sssrio ORDINFRIP DP CONSE

LHC DO CFNTRO DE FUMPNIDPDFS DP UNIVEE

SIDPDE FFDERIL DO CEPRE.

Aos 02(dois) dias do més de julho de 1993 (mil novecentos
e noventa e trés), as 10(dez) horas, realizou-se na Sala de Reunioes
mais uma sessao ordinéria do Conselho de Centro, sobga Presidéncia
do Senhor Diretori Professor René Barreira,contando com a presenoa

dos Senhores Conselheiros: Maria Elias Foares, Vice—Diretora do CeE
tro; Rafael Fénzio de Azevedo e‘Fernanda Naria Pbreu Coutinho,respog
dendo pela Chefia e suplente de representante do Departamento de Lib
teratura; Maria de Jesus de Si Correia, Chefe do Departamento de Lg
tras Vernéculas; Débora Candida Dias Scares e Carlos Plrerto de Sou—
za, Chefs e representante do.Departamento de Letras Estrangeiras;
Francisco Souto Pauline, Chefe do Departamento de Comunicacao Social
e Biblioteconomia; Dilmar Santos de Miranda e Odilio Elves Pguimr,
Chefe e representante do Departamento de Ciéncias Sociais e Filoso—
fia; José Célio Freire e Veriana de Fatima Podrigues Colaco, Chefe
e suplente de representante do-Departamento de Psicologia; Francisca
Simao de Souza, Chefe do Departamento de Pistéria; Francisca Ndbia
Nogueira, Coordenadora do Curso de Letras; Fatima Maria Plencar Pra—
ripe Bezerra,graspondendovpela Coordenadora do Curso de Pirliotecong

mia; Célia Leite Juliao, coordenadora do Curso de Psicologia; Fran—
cisco de Assis Santos de Cliveira, Coordenador do Curso de Fistéria;
José Linhares Filho, Coordenador do Curso de Mestrado er Letras; Cé—
sar Barreira, Coordenador do Curso de Mestrado em Sociologia; Maria
Dulce Sousa Castelo, Coordenadora Geral das Casas de Cultura Fstran—

geira e Paulo Eduardo Santos, representante do Centr02£cadémicc de
Letras. Favendo quorum, 0 Professor René Barreira colocou a ata da
206a. Sessao Ordinéria deste Conselho em discussao;posteriormenter'_

'am?» votag56;.'a, ata foi aprovada por unanimidade. Fm sequida,ps
diu permissao aos Conselheiros para inverter um ponto de pauta, pas
sando a 4a. matéria para o 19 item. Todos aceitaram. Logo apés apre—
sentou uma comissao do Centro Académico de Letras, passando a pala—

vra para o seu representarte, o estudante Paulo Eduardo Fantos. 0
mesmo acrescentou que cerca de 21(vinte e um)a1unos do Curso de Le—
tras da UFC iriam participar do EHEL—Fncontro Nacional dos Estudan-
tes de Letras, a ser realizado am 950 Paulo, no periodo de 25 a 30.

07.93. Acrescentou ainda que esses aluros estavam alertados no sent;
do do tirarem o maior proveito cultural possivel desse everto. Cont;
nuando, o estudante Paulo Eduardo, informou que os custos financei—
ros para a realizagao da viagem estavam elevados, motive pelo qual'
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a ser realizada dia 03.07.93 (sébade), a partir das 12 horas. Alguns
Censelheiros celakoraram. Estando presente 5 reuniae a Diretera da Bi

blioteca de Letras, Norma Helena Pinheire de Almeida soliciteu aes

Chefes de Departamentos o eneaminhamento, com a maior frevidade pose;

vel, da relagae atualizada da bibliegrafia basica e cemplementar para

que a Biblioteca pudesse cemprar 0 material hibliogréfice.Pcrescentou

que estava sende dado prieridade a graduagae e que, quanto rais cede

a referida relagao fesse encaminhada, mais facil seria a cenclusfie
do trabalhe da Biblioteca. Acrescentou ainda que, de Centre de Hunani

dades, apenas 36(trinta e seis) disciplinas raviam entrado na la. eta

pa e que para agilizar os servigos, es funcienarios da Biblieteca de

Letras jé estavam sende treinades para langarem os pedides éiretamen—

te no SAU—Sistema.de Automagao Universitéria da Birlioteca. Terminada

a referida esplanaeae, e Direter do Centre passou a tratar da pauta:

n—u——_——————— —

Julgadera. 0 Conselbeire Dilmar Santos de Miranda apresenteu a maté~

ria, aprevada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filesofia, er

reuniao de 01.07.93, referente a indicagae do nome do Prefesser Jean
Ter Reegen (Adjunto—UECF), para substituir 0 Professor Manfrede Ramos

(Adjunto—Dr.UECE), na Comissao Julgadora, jé aprevaéa per este Conse—

1he em sessae do dia 05.02.93, para o Concurse de Professor Assisten-

te, Seter de Estudo: Filosofia, cenforme Fdital n? 34/91, a ser real;

zade pele Departamento nos dias 21 e 22.07.93. Em vetagae, a matéria

fei aprovada per unanimidade.

§§§§§Q§_§§!E§;§: Plano de Capacitagae 6e
Recursos Humanes Doeentes 1993/1995. Estande presente a reuniao, a
coerdenadora do referide plane de capacitaqae 6a Pré-Reiteria de Pes-
quisa e Pés—Graduagao, Professera Terezinha de Jesus Pinheiro Naciel,
expas e trabalho desenvolvido, afirmande ter side frute de todas as

infermagees fornecidas per tedes es Chefes de Departamentes desta Ins

tituigae, até novembro/92, portanto, que o trahalho devia ser tonade
come uma prestagae de contas da PrE-Reitoria para com es Departamen —

tos. Salienteu n50 ser um trahalho extremamente atualizado, visto que

esta Universidade vive em constants mudanga, no que se refere a.quali

fieagao do seu quadro docente. Certudo, é um traralho one serviré de

base para 0 plane 66 capacitagao éecente que se pretende realizar na

UFC. Em seguida a Professera Terezinha Haciel destaceu e fez cenenté~

ries sobre alguns pontos,dentre eles es referentes ac eréfice des 63

centes com Mestrade e/eu Douterade no pals e no exterior; situaqae
_. _ . - . . .- -i . n
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ficagao de recursos humanes; quadro demonstrative da titulagae; idade
e tempo de service; previsao de forragao de mestres eu douteres para
o periode de 1995 a 2000. Heuve discussao er torno do assunto e, em
seguida, 0 Professor René Barreira manifesteu o seu reconheciwento so
intense trahalho realizado pela Professora Terezinha Naciel.Posterio§
mente sugeriu que no préximo exemplar a Pré—Reitoria de Pesquisa e
Pés-Graduagao incluisse os decentes de 19 e 29 qraus deste Centre,uma
vez que existe, per parte dos mesnos, um enorwe interesse er se quali
ficar. Referida sugestao fei plenamente acatada pela Professora Tere—
zinha Maciel. Na oportunidade, a mesma afirmeu ester 5 disposigéo de
tedes es docentes, no sentide de prestar esclarecimentos sokre 0 pre—
sente assunto. Num aparte 0 Professor René Barreira comunicou aos Con
selheiros ter convidado 0 Professor Maranguape do Departamento de Cog
putagao para que o mesmo desse infermaoaes sobre 0 Programa de Aquisi
950 de Cemputadores IBM, em convénio com a Universidade Federal sad 0
Ceara. O professor fez uma exposigge sobre o assunto e, ah ‘I ~final,
acrescentou que es interessados poderiam inscrever~se, no periodo de
06 a 09 de julhe do corrente ans nos lecais orde haveria "stand" de
exposigao: Departamento de Computagao; Laboratorie de Ensino de Compu

tagae — Eloco 910 e no Centro de Ciéncias — Campus do PICI.

Egggggggpggggggg: Copcessao de titulo de
Professor Emérite ao Professor Artur Eduardo Benevides. O Conselheiro
Rafael Sanzio deu inicie a apresentacao da matéria, afirmando ter si—
de aprovada pele Departamento de Literature, em 08.03.91. Pcrescenteu
que 0 Professor José Linhares Filho havia side designado pelo Coleqig
do do Departamento para elaborar uma expesioée de motives a respeite
do assunto. Fm seguida e Conselheire José Linhares fez a leitura da
referida exposigfio de motives, onde destacou a admiravel Vida peética
e cultural do professor em apreco. Terminada a leitura, houve discus
$50 em torno do assunto, no sentide de cada vez mais se hemenagearem
es ilustres mestres, com a realizagae de palestras e/ou seminarios,~k
preposta do referido titulo foi considerada peles Conselheires um ate
leuvével e merecido. Colocada em votagae,‘a.matéria foi aprcvada per
unanimidade.

ggggggflygggggg: Contrataoao de professor —
Visitante-Leitor,'Henrick Stahr, para a Casa de Cultura Plema. P Cog
selheira Débora Scares apresenteu a matéria afirmando que até o memeg
to e Departamente de Letras Estrangeiras n50 havia se pronunciado a
respeito, visto que 0 candidate indicado para contratacfio nesta cate—
goria so tinha curse de graduagao e n50 de mestre e além disso, a re
£.~—_'.:l- LJL--1__-- ....._. ---_ _-__-L-_£J, ..- 15---...11 n-__-.__,_,_l _-_ _1_7_'1- his-
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no, pesquisa e extensao, portanto, a dooente en questao n50 atendia

as necessidades do Departamento, uma vez que n50 supra 05 requisites

citados, tornando-se subutilizado naquela unidade de ensino. Apés

discusséo sohre a matéria, foi decidido pelo Conselho de Centro reti
ré—la de pauta, por n50 haver deliberaoéo do Departawento de Letras
Estrangeiras atinente ao assunto.

ggmgggggggg: Licenga Sabatica de in—
teresse do Professor Charles Michel Marie Joseph Beylier, do Departa
mento de Ciéncias Sociais e Filosofia — Mestrado em Socioloqia. V
0 Professor René Barreira apresentou a matéria que, apés ter sido
examinada e discutida foi considerada inconsistente visto que infria

gia o artigo 10 da Resolugéo n9 04/CCNSUNI, 10.08.90. A Conselheira
Maria de Jesus sugeriu que o Conselho de Centre recusasse o pedido,

uma vez que n50 estava de acordo com a legislagao em vigor. Em votg

950, a recusa a matéria por este Conselho, foi aprovada por unanimi—
dade.

§§§g§:¥§g§§;§: Prorrogaoao de Ifastaweg
to de Docentes. l) O Conselheiro Rafael Sénzio apresentou a matéria
aprovada "ad referendum“ por ele, subchefe no exercicio da chefia do

Departamento de Literatura em 02.07.93, referente 5 prorroqagao de

afastamento da Professora Celina Fontenele Garcia, no periodo de 06.
08.93 a 06.08.94,(01 ano), a fim de prossequir seu curso de doutora—

do em Literatura Comparada, na Universidade Federal de Ninas Gerais.

Fez a leitura do parecer da professora orientadora, constante do prg

cesso no qual esté enfatizado o éxito no exawe de qualificaofio da
docente Celina Garcia e afirma a necessidade da prorrogaoao de seu

afastamento para a complementagao e defesa de tese. AfirmOu n50 ha—

ver necessidade de contratagao de professor substitute. Em notaoao,a
matéria foi aprovada por unanimidade. 2) O Conselheiro Rafael San'
zio apresentou a matéria, aprovada "ad referendum" por ele, subchefe

no exercicio da chefia do Departamento de Literatura, em 02.07.93,rg

ferente a prorrogagao de afastamento da professora finoela Faria Pos—
sas Mota de Gutierrez, no periodo de 06.08.93 a 06.08.94 (01 ano), a

fim de terminar curso de doutorado em literature Comparada, na Uni—

versidade Federal de Minas Gerais. Fez a leitura da carta da profes~

sora orientadora constante do processo, na qual esté ressaltado o a;

to nivel de qualidade do trabalho apresentado pela docente finqela GE

tiérsez no seu exame de qualificagao, como tamrém afirma a necessida
de da prorrogagfio de seu afastamento para apresentagao e defesa de

tese. Continuando, o Conselheiro Rafael Sanzio afirmou que n50 ha
a _ _ ._
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gggggg_ggg§g;g: Pfastamente 6e docente. A
Censelheira Francisca Simao apresentou a matéria, afirmando ter side

aprovada "ad referendum" pela chefia do Departamento de Fistéria em,
30.06.93, referente ao pedido de afastamento do Professor eir Leal
de Oliveira, em periodos intercalades'v 05 a 17.07.93; 03 3 15.01.94;
04 a 16.07.94 e’has primeiras quinzenas janeire e julho de 1995, a
fim de cursar Pés—Graduagfio "late sensu" — Fspecializagfio em Fistéria
do Brasil, na Universidade Federal de Ninas Cerais. Pfirmou que refe-
ride afastamento n50 implicava em substituigfie de forga de trabalho,e
que a aprovagao "ad referendum", nae havia side objeto de discussfio
no Colegiado do Departamento. Fm votagée, a matéria foi aprovada per
unanimidade. A Conselheira Maria de Jesus pediu a palavra e questio~
nou a inclusao de matérias na hora da reuniEo, pois, existe um calen-
dério a se obedecer no encaminhamento de matérias 5 Secretaria deste
Centre, para a elaboraoao da pauta. Sugeriu a todes a obediéncia a
esse calendério, uma vez que se torna constrangeder ir para uma reu—
niao sew se saker quake es assuntos a serem submetidos 5 apreciegao
do Conselho de Centre. Os Censelheiros concordaram com a referida SE
gestao.

ééaaatea ég LEEEEEEEE £9 gseize ée Eurasiéeéea e/QE éa EEQ- 0 Profes-
sor René Parreira distribuiu aos presentes o Pelatério 6e Concessao
de Passagens Péreas ao Centre de Humanidades, no rés de junho/93. Fm
seguida afirmeu que estava prevista una reuniée cow toéos es Chefes
de Departarentes, com o objetivo de se elaborar o Plano Diretor para
0 Centre de Fumanidades; informeu também que haveré reuniéo deste Ceg
tro com a Faculdade de Educagfie, Visanéo discutir questEes sobre a
urbanizagfio interna da area comum éas duas unidaées. Pfirmou que refg
ride assunto jé havia side negociado cor a Prefeitura Municipal; que
havia participade do evente de ccmemoraeao des 30 anos do Curso de Pg
dagogia e 10 anes de criagao da Faculdade de Educacfio. Na opertunidi
de, 0 Professor René Barreira apresentou uma moqfio 6e reccnhecimento'
pelo trabalho desenvolvido pela referida Faculdade. gogggigggégg: P
Conselheira Maria de Jesus comunicou que de 06 a 09.07.93, de 93” 5 s
10:30, teria inicio o Seminérwo Macambiriare, pronovido pelo Departg
mento de Letras vernaculas; que o Mestrado em Linqfiistica estava em
processo de implantagao realizando sua primeira selegfio. 0 Professor
René Barreira, informou que, segunde Oficie Circular n9 10/93 - GP, 0

fornecimente de uma nova passagem ficaria condicionada é devolucae
da filtima‘recebida. Em seguida solicitou a todos o cumprimente desta
instrugéo do MEG, sob 0 n? 857, item 44, constante do referido ofi -
cio. Informou ainda que brevemente o Puditério José Zlbapo seré refer
made. 0 Conselheiro Francisco Souto Pauline informou cue. desde mar—
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e que a partir do dia 05, teria inicio um Curso intituladc "Pa crise
da modernidade e da informagao", para alunos da pés-graduaoao, minig
trado pelo Professor Augusto Franco do Instituto de Politica do Brg
$11. A Conselheira Sulamita Vieira comunicou que a PDUFC estaria -
promovendo, na proxima quarta-feira, as 16h, no Iuditério Castelo
Branco, uma palestra sobre a questao da aqua na cidade de Fortaleza,
Sendo proferida por esPecialista. Nada mais havendo a tratar, 0 Se
nhor Diretor declarou encerrada a sessao, da qual eu, Dulce Maria Cus
tédio do Amaral, na qualidade de secretaria "ad hoc" lavrei a pre-
sente ata, que depois de lida, vai assinada por mim e pelos presentes...


